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تأثیر مدل سینرژی بر کیفیت زندگی بیماران قلبی
نویسنده (گان) :حسین توانگر* ,حمیده دهقانی ،خدیجه نصیریانی ،سکینه دالور
سازمان :دانشگاه علوم پزشکی یزد
پست الکترونیکیtavangar11@yahoo.com :

مقدمه :بیماران مبتالبه بیماری قلبی در مقایسه با سایر بیماریهای مزمن از کیفیت زندگی پایینتری بهرهمند هستند یکی از مادلهایی
که در مراقبتهای پرستاری از بیماران قلبی مطرح میباشد مدل سینرژی است .سینرژی زمانی برقرار میشاود کاه نیازهاا و خصوصایات
بیماران ،واحد بالینی یا سیستم ،باقابلیتها و استعدادهای پرستاران ،هماهنگ گردد.
روش تحقیق :این مطالعه از نوع کار آزمایی بالینی بود که بر روی  61نفر از بیماران مبتالبه بیماری قلبی در بخشهای ویژهی بیمارستان
افشار وابسته به دانشگاه علوم پزشکی یزد در سال  0328انجام شد در این پژوهش بهصورت تصادفی دو بخش از بخشهای مراقبات ویاژه
قلبی ،انتخاب شد ندو تعداد  81نفر از بیماران بخش اول ،بهعنوان گروه شاهد و تعداد  81نفر از بیماران بخش دوم ،بهعنوان گروه آزماون،
در نظر گرفته شدند .برای سنجش کیفیت زندگی (متغیر وابسته) از پرسشنامه استانداردشده کیفیات زنادگی  SF-36در بیمااران قلبای
استفاده شد .مداخله تا زمان بستری بودن بیمار و بالفاصله یک ماه پس از ترخیص بیمار طبق مراحل مدل سینرژی اجرا شد .نتایج پس از
جمعآوری توسط نرمافزار  SPSS18با استفاده از آزمون¬های  tمستقل ،من ویتنی و اسپیرمن تجزیهوتحلیل شدند.
نتایج :گروههای آزمون و کنترل ازلحاظ متغیرهای دموگرافیک اختالف معناداری با یکدیگر نداشتند .مقایسه بین دو گروه آزمون و کنترل
نشان داد که متغیرهای عملکرد جسمی ،نشاط ،ایفای نقش روحی ،اجزای سالمت جسمی ،اجزای سالمت روانی و میاانگین کلای کیفیات
زندگی (از  66,681± 3,831به  68,810 ±6,812در گروه آزمون و از  62,282 ±06,806به  66,218± 6,386در گروه کنترل) تفااوت
آماری معنی¬داری وجود دارد (.)p<0.01
بحث و نتیجهگیری :نتایج حاکی از آنکه در گروه آزمون که بر اساس مدل سینرژی تحت مراقبت و درمان قرارگرفتهاند میانگین نمارات
کیفیت زندگی در همه ابعاد نسبت به گروه کنترل ،بهبودی معنیداری یافته است و استفاده از این مدل در مراقبت و درمان بیماران قلبای
توصیه میشود.
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